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 1  Inleiding in het onderzoek
Wat is vertrouwen? Waarom hebben mensen vertrouwen in elkaar? Waarom 

vertrouwen verschillende organisaties elkaar? Moeten we elkaar vertrouwen? Kunnen

we elkaar vertrouwen? En waar zouden we in deze wereld zijn zonder vertrouwen in 

elkaar? Allemaal vragen die al werden gesteld lang voordat de oude Egyptenaren 

met eendrachtige samenwerking hun piramides bouwden. 

Met betrekking tot management en beheersing van organisaties (control) speelt 

vertrouwen ook een grote rol. Zeker als het gaat om situaties waarbij het belang van 

een organisatie in het geding is en dat belang mede afhankelijk is van mensen of 

entiteiten waar je geen zeggenschap over hebt. Geen mens en geen organisatie 

ontkomt eraan een zeker vertrouwen in een ander te hebben. Soms wordt bewust de 

samenwerking met een ander gezocht en wordt bewust een bepaald risico genomen, 

waarbij men het vertrouwen heeft dat het wel goed komt, al dan niet door 

maatregelen te nemen om de risico's te verminderen. 

In deze studie en deze publicatie wordt ingegaan op vertrouwen dat organisaties in 

elkaar hebben bij samenwerkingsrelaties. De ontwikkeling van vertrouwen komt aan 

de orde en er wordt onderscheid gemaakt in een dun vertrouwen en een dik 

vertrouwen. Omdat veel aan Engelstalige literatuur wordt gerefereerd en veel 

Engelstalige termen worden geciteerd spreken we daarbij van de ontwikkeling van 

thin trust en thick trust bij samenwerkingsrelaties.

 2  Vertrekpunt voor het onderzoek
Het vertrekpunt is de publicatie 'Contracting and control practices as vehicles for the 

development of an interfirm relationship' van de wetenschappers Minnaar, Van Veen-

Dirks, Vosselman en Zahir ul Hassan (verder aangeduid als Minnaar et al., 2012). Die 

publicatie is op zijn beurt weer grotendeels gebaseerd op werk van Vosselman & Van 

der Meer-Kooistra (2009). Volgens Minnaar et al. (2012) zijn vertrouwen op basis van 

control en vertrouwen op basis van persoonlijke relaties sterk met elkaar verweven 

en beïnvloeden zij elkaar wederzijds.

Minnaar et al. (2012) geven als voortzetting van onderzoek door Van der Meer-

Kooistra & Vosselman (2000, 2009) aan dat zowel het gebruik van 

beheersmechanismen als het proces van het maken van afspraken sterk met elkaar 

verbonden zijn en elkaar direct beïnvloeden. Deze zijn met elkaar verweven, vullen 

elkaar aan en vervangen elkaar. Minnaar et al. (2012) geven in een model aan hoe 

vertrouwen zich kan ontwikkelen. 

Het onderzoek is gebaseerd op wetenschappelijke literatuur over vertrouwen in 

samenwerkingsverbanden van verschillende organisaties. In Engelstalige literatuur 
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worden dergelijke verbanden ook wel aangeduid als interfirm relationships (Van der 

Meer-Kooistra & Vosselman, 2000, p. 52; Caglio & Ditillo, 2008, p. 887; Nooteboom, 

1996, p. 985) en vooral als inter-organizational relationships (IOR) (Langfield-Smith & 

Smith, 2003, p. 83; Dekker, 2004, p. 27; Mouritsen & Thrane, 2006, p. 241).

 3  Interorganizational relationships
Samenwerken in een IOR betekent dat je samen met een ander probeert om beter 

zaken te kunnen doen dan je alleen zou kunnen. Er kunnen diverse redenen zijn 

waarom bedrijven samenwerken met andere bedrijven (Dekker, 2004, p. 29). Het 

vergroten van de toegang tot de markt, het verminderen van marktonzekerheid, het 

opleggen van industriestandaarden en het verkrijgen van schaalvoordelen zijn daar 

enkele van, terwijl het van elkaar kunnen leren een steeds vaker voorkomende reden 

is (Weibel & Osterloh, 2001, p. 3). In het algemeen kan worden gezegd dat bedrijven 

strategische allianties aangaan om concurrentievoordeel te behalen (Weibel & 

Osterloh, 2001, p. 3) en joint ventures oprichten om voordelen te behalen die 

gerelateerd zijn aan de transactiekostentheorie (Kamminga & Van der Meer-Kooistra, 

2007, p. 131). 

 4  Vertrouwen: definitie en verschijningsvormen
De Dikke van Dale1 definieert het werkwoord vertrouwen als 'met zekerheid hopen' 

en het zelfstandig naamwoord vertrouwen als 'geloof in iemands goede trouw en 

eerlijkheid'. Beide definities laten ruimte voor onzekerheid en onduidelijkheid. In 

Engelse literatuur wordt vertrouwen zoals het in dit onderzoeksverslag wordt bedoeld

aangeduid met de term 'trust'. Zie ook Voortman (2012, p. 23/24).

Een lang beproefde methode om te bepalen of vertrouwen in een ander 

gerechtvaardigd is, is het uitvoeren van controles. Als de partner kan bewijzen en 

aantonen dat deze de opgedragen taak conform de afspraken heeft uitgevoerd, 

ontstaat zekerheid over de vraag of het vertrouwen terecht was. Dit is een vorm van 

vertrouwen achteraf. Het geeft echter geen zekerheid of de taak ook een volgende 

maal goed zal worden uitgevoerd. Deze traditionele vorm van controleren gaat uit 

van twee organisaties die gescheiden werken. De ene partij geeft een opdracht en de

andere partij voert deze uit, zoals is opgedragen. Dat wordt dan achteraf 

gecontroleerd. Van der Meer-Kooistra & Vosselman (2000, p. 53) geven aan dat er 

ook andere vormen van partnerschappen ontstaan. Daarbij worden niet alleen de 

werkzaamheden uitbesteed, maar ook de leiding en coördinatie van deze 

werkzaamheden. Deze vormen van samenwerking nopen tot een andere vorm van 

relatie tussen de bedrijven.

1 Dikke van Dale, handwoordenboek der Nederlandse taal; geraadpleegd is de online uitgave.
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Vertrouwen is een belangrijke pijler onder een IOR. Vertrouwen is van belang in 

situaties waar er een zeker risico is en daar is bij een IOR vrijwel altijd sprake van. Er 

zijn verschillende vormen van vertrouwen. Vertrouwen kan volgens Nooteboom 

(1996, p. 990) zijn gebaseerd op de mogelijkheden en competenties van een partner 

en op de intenties van een partner. Langfield-Smith & Smith (2003, p. 285) noemen 

refererend aan werk van Sako (1992) drie soorten vertrouwen:

 contractual trust; dit vertrouwen is gebaseerd op eerlijkheid en gaat ervan uit dat 

de partner een afspraak zal nakomen, of deze nu formeel op papier staat of niet;

 competence trust; dit vertrouwen is gebaseerd op de expertise van de partner en 

diens vermogen om technisch te kunnen leveren wat met hem is afgesproken;

 goodwill trust; dit is vertrouwen vanwege de veronderstelling dat de partner de 

intentie heeft om te doen en te leveren wat is afgesproken, daarbij uitgaand van 

integriteit, besef van verantwoordelijkheid en afhankelijkheid.

In het algemeen is de verwachting dat de mate van vertrouwen invloed heeft op de 

mate van uitgebreidheid en detaillering van afspraken en contracten, maar dat blijkt 

niet zo algemeen te kunnen worden gesteld. Van der Meer-Kooistra & Vosselman 

(2000) onderscheiden in aanvulling op werk van Ouchi (1979) drie soorten IOR's:

 Een samenwerking die is gebaseerd op het marktmechanisme (market based 

pattern). Er zijn vele potentiële partners die met elkaar concurreren op 

voornamelijk prijs en de samenwerking is alleen gebaseerd op afspraken voor een

bepaalde taak tegen een bepaalde prijs. Er is in de contractfase nauwelijks 

aandacht voor beheersmechanismen, want de uitvoerder moet gewoon leveren 

wat wordt gevraagd, wordt daar vervolgens voor betaald en verder is de kous 

daarmee af. Er is dan ook nauwelijks sprake van het opstellen van een contract 

voor de samenwerking.

 Een samenwerking die is gebaseerd op bureaucratie (bureaucracy based pattern).

Er zijn normen, standaarden en regels en in de contractfase worden partners 

gezocht die hieraan kunnen voldoen; vervolgens worden nauwgezette contracten 

opgesteld, waarin duidelijk is gespecificeerd aan welke eisen de diensten en 

producten moeten voldoen. Om te controleren of het juiste product wordt 

geleverd vinden ook gedetailleerde controles plaats en accordering en betaling 

vinden pas plaats als conform de gestelde normen is gewerkt en aan de gestelde 

eisen is voldaan.

 Een samenwerking die is gebaseerd op vertrouwen (trust based pattern). In de 

contractfase wordt gezocht naar mogelijke partners, in wie een bepaald 

vertrouwen aanwezig is, dat kan zijn gebaseerd op onder meer 

vriendschapsbanden, op eerdere ervaringen of op de reputatie van de partner. Er 
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worden niet of nauwelijks contracten opgesteld en er is sprake van dat de 

partners zich in enige mate aan elkaar verbinden en een open en eerlijke relatie 

met elkaar hebben.

Van der Meer-Kooistra & Vosselman zetten de drie patronen uit tegen drie fasen in 

het proces. Zij geven aan wat in die fasen de belangrijkste kenmerken zijn en komen 

daarmee tot een overzicht als opgenomen in onderstaande tabel.

Market based pattern Bureaucracy based 

pattern 

Trust based pattern 

Contact phase Competitive bidding Preselection of potential

suppliers; bidding 

procedures; detailed 

selection criteria 

Trust, stemming from 

friendship, former 

contractual relationships

or reputation 

Contract phase No detailed contracting;

payment based on 

standardized activities 

or 

output 

Detailed and 

comprehensive 

contracting; payment 

based on real activities 

or output 

International 

contracting; 

framework contracts; 

contractual trust; loose 

links between payment 

and activities and 

output 

Execution phase Periodical, ex post 

competitive bidding 

Supervision; 

performance 

measurement and 

evaluation; detailed ex 

post information 

processing; direct 

intervention 

Personal consultation 

and coordination; 

development of 

competence trust and 

goodwill trust; process 

oriented and culture 

based control 

mechanisms 

Figuur 1. Management control patterns of interfirm relationships 

(naar Van der Meer-Kooistra & Vosselman, 2000) 

Terwijl bij een marktgebaseerde IOR niet of nauwelijks sprake is van het opmaken van

specifieke contracten tussen de partners, is dat bij een bureaucratiegebaseerde IOR 

juist wel het geval. Bij IOR's die grotendeels op vertrouwen zijn gebaseerd is 

contractual trust van belang en is er volgens Van der Meer-Kooistra & Vosselman wel 

degelijk sprake van het opstellen van contracten. Klein Woolthuis, Hillebrand, & 

Nooteboom (2005, p. 817) stellen echter dat er veel verschillende soorten contracten

zijn en dat dit kan variëren in onder meer het wel of niet op schrift gesteld zijn en de 

mate van compleetheid. Zij stellen verder dat contracten verschillende functies 

hebben (Klein Woolthuis et al., 2005, p. 834) en één daarvan is om een tastbaar 
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bewijs te zijn van het vertrouwen in elkaar. 

Langfield-Smith & Smith (2003) zeggen dat bij het aangaan van een IOR deze 

vormen van vertrouwen in enige mate aanwezig zijn en dat deze gaandeweg kunnen 

groeien en doorontwikkelen. Cuganesan (2007) voegt toe dat contractual trust deel 

uitmaakt van een groter geheel van morele en ethische standaarden. Contractual en 

goodwill trust gaan uit van de afwezigheid van opportunistisch gedrag. Goodwill trust

kan afhankelijk van de situatie in de loop van de tijd groeien door acties in het 

verleden en door verwachtingen voor toekomstige acties. Om contractual en 

competence trust in een partner te kunnen stellen kan daarentegen ook al bewust 

worden gezocht naar partners met de juiste achtergrond, reputatie en geleverde 

prestaties. Zodoende zijn er ook verschillende manieren om vertrouwen te kweken 

(Cuganesan, 2007, p. 106).

Anderson & Dekker (2005, p. 1749) zien een relatie tussen de uitgebreidheid van een

contract en de risico's die aan een transactie zijn verbonden. Maar een contract is 

geen oplossing voor alle problemen en risico's die aan een relatie zijn verbonden. 

Anderson, Christ, Dekker, & Sedatole (2013) komen tot de conclusie dat er meerdere 

vormen van risico's zijn en dat een contract niet alle risico's vermindert. Het is wel 

een middel om risico's ten aanzien van de prestaties te beheersen, maar om het 

voldoen aan de geldende wet- en regelgeving te garanderen zijn andere 

beheersmechanismen nodig en met name informele mechanismen (Anderson et al., 

2013, p. 27; zie ook Anderson & Dekker, 2005).

Wanneer er sprake is van grote risico's ten gevolge van bijvoorbeeld een grote 

afhankelijkheid tussen taken en een breed speelveld, kiezen bedrijven aan de ene 

kant voor een complexer en gedetailleerder contract. Aan de andere kant speelt ook 

vertrouwen hier een grote rol, want ze zoeken in dergelijke situaties ook naar een 

partner op basis van vertrouwen en reputatie (Dekker, Rong & Groot, 2013, p. 153).

Klein Woolthuis et al. (2005) komen tot een iets andere indeling van soorten 

vertrouwen. Zij benoemen 'competence trust' en 'intentional trust'. Competence trust

is een vertrouwen dat is gebaseerd op technische mogelijkheden, de kennis, de 

organisatie en de communicatieve competenties van een partner. Dit is vrijwel 

identiek aan de competence trust die Langfield-Smith & Smith (2003, p. 285) 

benoemen. Intentional trust is een vertrouwen dat men heeft in de intenties van een 

partner ten aanzien van de relatie, in het bijzonder waar het gaat om het zich 

onthouden van opportunistisch gedrag. Intentional trust wordt weer opgedeeld in 

twee dimensies, namelijk 'trust in dedication' en 'trust in benevolence/goodwill' (Klein

Woolthuis et al., 2005, p. 814). De intentional trust die Klein Woolthuis et al. 

benoemen komt daarmee in grote lijnen overeen met de indeling van Langfield-Smith

& Smith. Een variant op de termen contractual trust, competence trust en goodwill 

ONTWIKKELING VAN THIN TRUST EN THICK TRUST IN SAMENWERKINGSRELATIES 6



VERTROUWEN BIJ SAMENWERKING

trust is vertrouwen gebaseerd op 'integrity', 'ability' en 'benevolence' (Voortman, 

2012, p. 38), begrippen die nauw aan elkaar verwant zijn en in feite vrijwel hetzelfde 

inhouden.

Vertrouwen is geen gedrag en geen keuze, maar een onderliggend gevoel en 

psychologische toestand (Dekker, 2004, p. 32). Ook Voortman (2012, p. 39) ziet 

vertrouwen als een gevoel, gebaseerd op positieve gedachten over de andere 

persoon of personen in kwestie en de context waarbinnen het contact plaats vindt. 

Vertrouwen kan zich op verschillende manieren openbaren en kan uit verschillende 

bronnen voortkomen. Er is een vertrouwen dat ervan uitgaat dat een partner zal 

handelen in het belang van de samenwerking, zelfs als het niet in zijn eigen belang is

(goodwill trust) en ook een vertrouwen dat de partner de capaciteiten en 

competenties heeft om een afgesproken taak naar genoegen uit te voeren (capability

trust) (Dekker, 2004, p. 32; zie ook Cuganesan, 2007 en Langfield-Smith & Smith, 

2003).

 5  Vertrouwen: basis en belang
Het hebben van vertrouwen is een randvoorwaarde om met iemand te kunnen 

samenwerken. Is er geen enkele vorm van vertrouwen in je partner, dan is er ook 

geen reden aanwezig om met hem samen te werken. In een IOR moet dus een vorm 

van vertrouwen aanwezig zijn en daarmee is gelijk de vraag interessant wat 

vertrouwen is en hoe dat vertrouwen dan ontstaat en aanwezig blijft. 

Door vertrouwen te stellen in je partner en door bijvoorbeeld kennis en vaardigheden 

met elkaar te delen kun je aan de ene kant profiteren van elkaar, maar de andere 

partij kan ook misbruik of oneigenlijk gebruik maken van de kennis die hij niet zelf 

maar bij de partner heeft vergaard. Weibel & Osterloh (2001, p. 3) spreken van een 

sociaal dilemma. Het is een dilemma dat je nooit helemaal zeker weet of je partner 

met je wil samenwerken om daar zelf beter van te worden of dat je partner er echt op

uit is om met je samen te werken om er gezamenlijk beter van te worden. 

Beschermende maatregelen en beheersmaatregelen kunnen een middel zijn om 

verantwoord om te gaan met dit sociale dilemma. Ze voorkomen echter geen 

ongewenst gedrag van de partner, maar kunnen het wel een halt toeroepen als dit 

uitkomt. Er is meer nodig om met het sociale dilemma om te gaan. Meer dan alleen 

rationele berekeningen; het is nodig dat er sprake is van algemeen gevoel van 

wederkerigheid, waarbij beide partners kijken naar wederkerigheid en elkaars 

belangen serieus nemen (Weibel & Osterloh, 2001, p. 7).

Minnaar et al. (2012, p. 2) merken op dat er drie verschillende en met elkaar strijdige

perspectieven bestaan met betrekking tot de relatie tussen vertrouwen en control. 

Ten eerste het perspectief van de substitutie, dat ervan uitgaat dat meer vertrouwen 
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leidt tot minder control en vice versa. Ten tweede het aanvullend perspectief, dat 

ervan uitgaat dat vertrouwen leidt tot meer control en vice versa. Ten derde het 

perspectief van de interactie, dat ervan uitgaat dat control en vertrouwen op elkaar 

inwerken en elkaar dus wederzijds beïnvloeden. In een studie naar relaties binnen 

zakelijke netwerken wordt gewezen op vertrouwen als een perspectief van waaruit 

kan worden gekeken als het gaat om het nakomen van verplichtingen jegens anderen

(Mouritsen & Thrane, 2006, p. 273).

Kamminga & Van der Meer-Kooistra (2007, p. 132; zie ook Dekker, Rong & Groot, 

2013, p. 140) onderscheiden binnen joint ventures beheersmechanismen die zijn 

gebaseerd op de transactiekostentheorie en op relationele karakteristieken. Zij 

stellen dat beide invloed hebben op de wijze waarop de ouders van de joint venture 

deze beheren. Het belang van vertrouwen is verschillend in verschillende IOR's. Het 

niveau van vertrouwen tussen partners in een joint venture kan in de loop der tijd 

fluctueren. Zo kan het voorkomen dat opportunistisch gedrag het onderlinge 

vertrouwen kan verzwakken en zelfs de samenwerking in gevaar kan brengen. 

Daarentegen hoeft in een situatie waarin veel beheersmechanismen zijn geen sprake

te  zijn van een laag vertrouwen, maar kan zelfs een hoge mate van vertrouwen 

aanwezig zijn (Kamminga & Van der Meer-Kooistra, 2007, p. 141).

Voortbouwend op werk van Zucker kunnen drie vorm van vertrouwen kwekende 

mechanismen worden onderscheiden. Dat zijn 'character based', 'process based' en 

'institutional-based' mechanismen (Cuganesan, 2007, p. 106). Vosselman & Van der 

Meer-Kooistra (2009, p. 268) stellen dat control en vertrouwen actieve krachten zijn 

in relaties en netwerken (zie ook Mouritsen & Thrane, 2006) en dat zij beide helpen 

om de relatie of het netwerk te vormen en in stand te houden. Vertrouwen circuleert 

onzichtbaar in een relatie en het wordt pas belangrijk als het afwezig is. De interactie

tussen control en vertrouwen en de rol van accounting daarbinnen vinden niet in een 

vacuüm plaats. Er zijn contextuele factoren en externe omstandigheden die invloed 

hebben op deze interactie (Zahir ul Hassan & Vosselman, 2010, p. 4).

Na een literatuurstudie komen Caglio & Ditillo (2008, p. 894) tot de slotsom dat het 

moeilijk is om vertrouwen te kweken in IOR's. Ze komen ook tot de conclusie dat het 

delen van informatie en het vestigen van vertrouwen elkaar wederzijds kunnen 

versterken. Dit sluit aan bij de mening van Minnaar et al. (2012). Zahir ul Hassan & 

Vosselman (2010, p. 33) gaan daarbij nog iets verder. Door bij bepaalde 

gelegenheden aanwezig te zijn worden vormen van formele en informele control in 

gang gezet en door daarbij verbondenheid met de samenwerkingsrelatie te tonen 

kan er vertrouwen worden gekweekt. Tijdens die gelegenheden kan daarnaast ook op

een directe wijze aan het opbouwen van vertrouwen worden gewerkt; ook dit sluit 

aan bij Minnaar et al. (2012). Partijen die daadwerkelijk met een ander willen 

ONTWIKKELING VAN THIN TRUST EN THICK TRUST IN SAMENWERKINGSRELATIES 8



VERTROUWEN BIJ SAMENWERKING

samenwerken kunnen dat op allerlei manieren duidelijk aan elkaar kenbaar maken. 

Volgens Vosselman & Van der Meer-Kooistra (2009) is een goede control noodzakelijk 

vanwege de onzekerheid die een relatie met zich meebrengt en om negatieve 

verwachtingen het hoofd te bieden, maar is dit onvoldoende als een voorwaarde voor

het voortbestaan van de relatie. Het is niet alleen onmogelijk om aan alle formele 

beheersmechanismen geheel te voldoen, het is evenzeer onmogelijk om alle 

mogelijke vormen van opportunistisch gedrag in een formele beheersstructuur te 

vangen. Om die reden moeten partners in een IOR bereid zijn om risico's te nemen 

die zijn verbonden aan de fundamentele onzekerheden die een samenwerkingsrelatie

nu eenmaal met zich meebrengt en dat vereist dat zij positief gedrag van de partner 

verwachten (Vosselman & Van der Meer-Kooistra, 2009, p. 272).

Volgens Vosselman & Van der Meer-Kooistra (2009) en Minnaar et al. (2012) is er bij 

IOR's sprake van twee soorten vertrouwen, namelijk een dun vertrouwen (thin trust) 

en een dik vertrouwen (thick trust). Er zijn binnen een samenwerkingsrelatie 

gerechtvaardigde negatieve verwachtingen over toekomstig gedrag; om daarmee om

te gaan moet een beheersstructuur worden opgezet. Deze beheersstructuur kan pas 

werken als er een bepaald institutioneel vertrouwen aanwezig is en leidt op zijn beurt

tot formele accounting, diverse beheersmaatregelen en inzicht in mogelijke 

bedreigingen. Dit alles geeft een bepaald vertrouwen en het zo ontstane vertrouwen 

wordt thin trust genoemd. De hierboven genoemde bereidheid om risico's te nemen 

brengt met zich mee dat er een redelijk goed gevoel moet zijn dat deze risico's ook 

gedragen kunnen worden. Er moet dus een verwachting zijn dat de partner in staat is

en blijft om diens werk goed te doen en daarbij goedwillend en integer is. De partner 

moet laten zien dat deze betrokken is bij de samenwerking en doet dat grotendeels 

door het afgeven van persoonlijke signalen ofwel 'relational signaling', die tot 

positieve verwachtingen over toekomstig gedrag leiden. Thin trust, relational 

signaling en positieve verwachtingen leiden op hun beurt tot een vorm van 

vertrouwen dat thick trust wordt genoemd (Vosselman & Van der Meer-Kooistra, 

2009, p. 272-276).

Thin trust is hiermee een vorm van vertrouwen dat is gebaseerd op formele 

beheersmechanismen in een besturingsstructuur en is feitelijk een compensatie voor 

gerechtvaardigde negatieve verwachtingen. Thick trust is een vorm van vertrouwen 

die grotendeels is gebaseerd op relationele gronden en op signalen die ervan 

getuigen dat in een relatie vrijwillig wordt geïnvesteerd; het is daarmee een vorm van

vertrouwen die uitgaat van positieve verwachtingen. Beide zijn nodig voor het 

voortbestaan van de samenwerkingsrelatie (Vosselman & Van der Meer-Kooistra, 

2009, p. 272).
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 6  Ontwikkelen van thin trust en thick trust
Minnaar et al. (2012) stellen dat het werken aan contracten, het uitoefenen van 

formele control en het bouwen aan vertrouwen nauw met elkaar in verband staan. 

Alle drie zijn van wezenlijke waarde om niet alleen te zorgen voor bescherming van 

ieders belangen, maar ook om vertrouwen te kweken en de onderlinge 

verbondenheid te vergroten. Het tegen elkaar afzetten van begrippen als 'contract' of

'control' versus 'vertrouwen' is een te eenvoudige voorstelling van zaken. Het 

bouwen aan vertrouwen kan niet los worden gezien van het opstellen van contracten 

en het uitoefenen van control; het is sterk met elkaar verweven (Minnaar, 2012, p. 

25).

Thick trust ontstaat volgens Weibel & Osterloh (2001, p. 10) niet zomaar en er kan 

sprake zijn van een overgangsproces van thin trust naar thick trust. Cuganesan 

(2007, p. 121) concludeert dat in de relatie tussen control en vertrouwen sprake is 

van tweerichtingsverkeer. Volgens Weibel & Osterloh (2001, p. 12) zijn bedrijven noch

geheel opportunistisch noch geheel niet-opportunistisch en is er sprake van een 

tussenvorm. Dit impliceert dat er ook niet alleen maar sprake is van thin trust en niet

alleen van thick trust, maar van een gemengde vorm daarvan. Weibel & Osterloh 

(2001) stellen dat vanuit een thin trust een transitie naar thick trust mogelijk is.

Cäker (2008) voegt de dimensie van een dominante partner toe aan de 

coördinatiemechanismen die Ouchi heeft geïntroduceerd (Ouchi, 1979; zie ook Van 

der Meer-Kooistra & Vosselman, 2000). In een IOR waar sprake is van een dominante 

partner en waar veel gebruik wordt gemaakt van bureaucratische 

beheersmechanismen komt het voor dat er informele sociale contacten worden 

ingezet om moeilijke bureaucratische controles te vervangen. Ten aanzien van het 

kweken en behouden van het vertrouwen van hun dominante partner wordt volgens 

Cäker (2008, p. 249) persoonlijk contact ook toegepast om een beter beeld van de 

eigen organisatie neer te zetten. Hiermee gaat een samenwerking die vooral is 

gebaseerd op bureaucratische beheersmechanismen naadloos over in een systeem 

dat op vertrouwen is gebaseerd. Verschillende mechanismen zijn derhalve met elkaar

verweven; zij kunnen elkaar vervangen en aanvullen. 

Naast de behoefte aan thin trust voor het omgaan met negatieve verwachtingen is er

ook behoefte aan het opbouwen van thick trust; door deze thick trust worden 

positieve verwachtingen gewekt over toekomstige gedragingen. Thick trust is een 

aanvulling op thin trust met positieve verwachtingen over de partner wat betreft zijn 

mogelijkheden, zijn goedwillendheid en zijn integriteit (Vosselman & Van der Meer-

Kooistra, 2009, p. 272). Het opbouwen van thick trust is het resultaat van vrijwillige 

lokale besluiten. Thin trust daarentegen berust op gemaakte afspraken die zijn 

vastgelegd in structuren en regels. Terwijl thin trust het resultaat is van structuur, is 
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thick trust het resultaat van 'agency', wat hier wordt vertaald als 'met elkaar 

omgaan' (Vosselman & Van der Meer-Kooistra, 2009, p. 272). Vosselman & Van der 

Meer-Kooistra hanteren ook de term 'relational signals' (zie ook Minnaar et al., 2012, 

onder meer p. 3), die kunnen worden gezien als vrijwillige menselijke signalen dat 

men in een relatie gelooft en erin wil investeren.

Minnaar et al. (2012, p. 3) komen in aanvulling op en deels in tegenstelling tot de 

opvattingen van Vosselman & Van der Meer-Kooistra (2009) tot de stelling dat het 

contracteren tussen partners en het uitoefenen van control niet alleen aan het 

bouwen van thin trust bijdragen, maar ook onderdeel zijn van 'relational signaling' en

zodoende ook direct bijdragen aan het bouwen van thick trust. Zahir ul Hassan & 

Vosselman (2010, p. 32) stellen dat, zodra het vertrouwen tussen partners op een 

voldoende niveau is, de expliciete beheersstructuur (formeel en informeel) in zekere 

mate wordt vervangen door een impliciete beheersstructuur. Dit wordt ook 

onderkend door Minnaar et al., die zeggen dat het verschil tussen thin trust en thick 

trust niet zo duidelijk aanwezig is als bijvoorbeeld door Vosselman & Van der Meer-

Kooistra is aangegeven. Er is een sterke verwevenheid tussen een formele 

beheersstructuur en het bouwen aan vertrouwen. Het uitoefenen van expliciet en 

formeel beheer is geen voorwaarde om thick trust te bewerkstelligen, het is ermee 

verstrikt en verweven (Minnaar et al., 2012, p. 26; Anderson et al., 2013, p. 10).

Vosselman & Van der Meer-Kooistra (2009) gaan in hun benadering van het bouwen 

aan vertrouwen bovenal uit van een expliciete beheersstructuur, die leidt tot thin 

trust en die vervolgens mede kan leiden tot thick trust. Dat staat enigszins in 

contrast met de opvattingen van Zahir ul Hassan & Vosselman (2010). Daarnaast 

kunnen positieve verwachtingen over toekomstig gedrag en relational signaling ook 

mede de basis vormen voor thick trust. Minnaar et al. (2012, p. 7) hebben enige 

kritiek op die benadering door aan te geven dat Vosselman & Van der Meer-Kooistra 

de vraag onbeantwoord laten of de relational signaling ook onderdeel kan zijn van 

het uitoefenen van control. Als dat zo is, is er sprake van dat het werken aan thin 

trust door het opzetten van beheersstructuren en het maken van contracten 

evenzeer ook al het werken aan vergroting van thick trust is.

Formele controlpraktijken zorgen volgens Zahir ul Hassan & Vosselman (2010) niet 

voor thin trust door mogelijk opportunistisch gedrag te compenseren, maar ze zorgen

juist voor thick trust. Dit laat zien dat formele accounting en formele controlpraktijken

in de eerste plaats geen beschermingsmiddelen zijn, maar middelen om vertrouwen 

te kweken. Control zorgt voor vertrouwen en vertrouwen zorgt voor control (Zahir ul 

Hassan & Vosselman, 2010, p. 37). Deze zienswijze sluit nauw aan bij de mening van 

Minnaar et al. (2012), die via een case study tot de conclusie komen dat relational 

signaling niet alleen op zichzelf staand kan leiden tot thick trust, maar dat uitoefenen
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van control ook leidt tot relational signaling. Het uitoefenen van control werkt 

derhalve niet alleen aan de productie van thin trust, maar net zo goed aan de 

ontwikkeling van thick trust (Minnaar et al., 2012, p. 7). Deze ontwikkeling wordt ook 

gesignaleerd door Anderson et al. (2013, onder meer p. 24 en 25).

In hun studie naar relaties tussen de ontwikkeling van thin trust en thick trust komen 

Minnaar et al. (2012, p. 21) tot de ontdekking dat het moeilijk is om een harde 

scheidslijn te trekken tussen thin trust en thick trust. Zij constateren dat het werken 

aan een goede onderlinge afstemming (leidend tot thin trust) en het uiten van de 

onderlinge verbondenheid (leidend tot thick trust) met elkaar verweven zijn. Deze 

verwevenheid treffen we ook aan bij Klein Woolthuis et al. (2005), terwijl Cäker 

(2008, p. 249) dit eveneens constateert bij relaties met een dominante partner en 

Bordat (2005, p. 14) ook tot een vergelijkbare conclusie komt.

Waar Vosselman & Van der Meer-Koostra (2009) in hun beschouwingen willen tonen 

dat thin trust kan leiden tot thick trust,  tonen Minnaar et al. (2012) aan dat juist ook 

het werken aan thin trust onderdeel is van het werken aan thick trust. De toevoeging 

door Minnaar et al. aan de visie van Vosselman & Van der Meer-Kooistra is dat er niet 

alleen sprake van is dat het uitoefenen van formele control leidt tot thin trust en dat 

dit tezamen met relational signaling en positieve toekomstige verwachtingen leidt tot

thick trust, maar dat dit sterk met elkaar is verweven. Het uitoefenen van control en 

het (her)contracteren van elkaar leidt tot nieuwe afspraken en tot thin trust, maar 

door hiermee bezig te zijn en impliciet aan relational signaling te doen ook tot thick 

trust, waardoor de conclusie is dat het werken aan thin trust en het werken aan thick 

trust geen afzonderlijke bezigheden zijn en juist sterk met elkaar verweven zijn 

(Minnaar, 2012, p 27). 

In figuur 2 is het model weergegeven dat Minnaar et al. naar aanleiding van hun 

onderzoek hebben opgesteld.
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Figuur 2. Interactie tussen control en vertrouwen 

(naar Minnaar et al., 2012). 

Anders dan door Vosselman & Van der Meer-Kooistra (2009) gesuggereerd, lijkt het 

erop dat het verwerven van thin trust en van thick trust parallel aan elkaar 

plaatsvindt. In de beginfase van een relatie is thin trust gebaseerd op het contract en

op kennis over competenties en reputatie. Gedurende de relatie en na vaststelling 

van een contract is het bouwen van thick trust het belangrijkste, maar dit heeft ook 

doorlopend behoefte aan thin trust, dat soms zelfs opnieuw moet worden 

opgebouwd. Thin trust heeft thick trust nodig en thick trust heeft thin trust nodig 

(Minnaar et al., 2012, p. 28).

 7  Conclusies uit het onderzoek
Door verschillende auteurs worden talloze conclusies op deelgebieden getrokken. In 

dit rapport worden de conclusies hierna op hoofdlijnen gegroepeerd voor zover 

relevant voor het onderwerp. 
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Vertrouwen is gedefinieerd als 'met zekerheid hopen' en het 'geloof in iemands goede

trouw en eerlijkheid'. Thin trust is een vorm van vertrouwen dat is gebaseerd op 

formele beheersmechanismen in een besturingsstructuur en is feitelijk een 

compensatie voor negatieve verwachtingen. Thick trust is een vorm van vertrouwen 

die grotendeels is gebaseerd op relationele gronden en op signalen die ervan 

getuigen dat in een relatie vrijwillig wordt geïnvesteerd; het is daarmee een vorm van

vertrouwen die uitgaat van positieve verwachtingen. 

Er zijn diverse zienswijzen opgevoerd ten aanzien van de ontwikkeling van 

vertrouwen in een IOR. Hier wordt aansluiting gezocht bij de visie van Minnaar et al. 

(2012), die stellen dat het verwerven en ontwikkelen van thin trust en van thick trust 

parallel aan elkaar plaatsvindt, zoals schematisch uiteengezet in figuur 2.

Er is ingegaan op de basis voor vertrouwen. Vertrouwen is in hoofdzaak gebaseerd op

drie zaken, namelijk op de eerlijkheid van de partner, op de expertise van de partner 

en op de veronderstelling dat de partner de intentie heeft om te doen en te leveren 

wat is afgesproken. Het uitvoeren van control en het werken aan een goede 

onderlinge afstemming en het uiten van de onderlinge verbondenheid zijn nauw met 

elkaar verweven. Thin trust heeft thick trust nodig en thick trust heeft thin trust 

nodig.

– . – . – . – . – . – 
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